
1 2 4 5 6 7 8 9 10

08.15-09.05 09.05-09.55 09.55-10.25 10.25-10.45 10.45-11.35 11.35-12.25 12.25-13.15 13.15-14.05 14.05-14.55 14.55-15.45 16.00-16.50

ม.3/1 คณิตศาสตร สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตเพิ่มพูน (กลุม 1) ท23101 ภาษาไทย 5 ครูอนุพันธ  สัชฌกร  ใจแกว

ม.3/2 อังกฤษ EIS (Sci) สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร พลศึกษา ท23201 การคิดวิเคราะหทางภาษา 5 ครูอนุพันธ  สัชฌกร  ใจแกว

ม.3/3 พลศึกษา ภาษาไทย อังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร ค23101 คณิตศาสตร 5 ครูเจียมใจ  /ครูจุฑามาศ

ม.3/4 สังคมศึกษา อังกฤษ ภาษาไทย EIS (MA) คณิตศาสตร วิทยาการฯ แนะแนว ค23201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 5 ครูเจียมใจ  วิชญะกรสกุล

ม.3/5 EIS (Sci) คณิตศาสตร การงานอาชีพ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ค23203 English for Integrated Studies 5 (EIS) :Mathematics Mr.Ludorf  Horn

ม.3/6 ภาษาไทย พลศึกษา วิทยาการฯ แนะแนว EIS (Sci) คณิตศาสตร อังกฤษ ค20205 คณิตศาสตรเพ่ิมพูนประสบการณ 5 : เรขาคณิต 1 ครูกาญจนา  พรมมา

ม.3/1 อังกฤษ EIS (MA) EIS (Sci) สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร วิทยเพิ่มพูน(กลุม 1 ,2) ว23101 วิทยาศาสตร 5 ครูจินตนา  ฮาวปนใจ

ม.3/2 อังกฤษ คณิตเพ่ิมเติม สังคมศึกษา ภาษาไทย ว23201 เชื้อเพลิงกับการคมนาคม ครูจินตนา  ฮาวปนใจ

ม.3/3 ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาการฯ EIS (MA) สังคมศึกษา ว20205 วิทยาศาสตรเพ่ิมพูนประสบการณ 5 : กลศาสตร ครูนันทพร/ ครูปยะนารถ

ม.3/4 คณิตศาสตร สุขศึกษา การงานอาชีพ อังกฤษ ว23103 วิทยาการคํานวณ และการออกแบบ 5 ครูปยนารถ  สุเมตติกุล

ม.3/5 สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย EIS (MA) นาฏศิลป แนะแนว ว23203 English for Integrated Studies 5 (EIS) : Science Ms.Guen  Uhr

ม.3/6 สังคมศึกษา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตเพ่ิมเติม ส23101 สังคมศึกษา 5 ครูวราภรณ โยพนัสสัก

ม.3/1 ประวัติศาสตร การงานอาชีพ สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยเพิ่มพูน(กลุม 1 ,2) ส23103 ประวัติศาสตร 5 ครูวราภรณ โยพนัสสัก

ม.3/2 วิทยาการฯ อังกฤษ ศิลปะ คณิตศาสตร EIS (MA) ภาษาไทย ส23235 หนาที่พลเมือง 5 ครูวราภรณ โยพนัสสัก

ม.3/3 EIS (Sci) แนะแนว นาฏศิลป ศิลปะ คณิตศาสตร สุขศึกษา พ23101 สุขศึกษา 5 ครูอรทัย  ศรีภูษณาพรรณ

ม.3/4 ภาษาไทย คณิตศาสตร ศิลปะ สังคมศึกษา พ23103 พลศึกษา 5  : บาสเกตบอล ครูกรรณิกา  อาทิตย

ม.3/5 อังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย ศ23101 ทัศนศิลป 5 ครูชุติกาญจน  คําปา

ม.3/6 คณิตศาสตร คําสอนจริยะ ภาษาไทย EIS (MA) สังคมศึกษา Intermediate ศ23104 นาฏศิลป 3 ครูณิชาพร  สิทธิไชย

ม.3/1 พลศึกษา คณิตเพ่ิมเติม ศิลปะ ดนตรี อังกฤษ วิทยาการฯ ภาษาไทย ศ23103 ดนตรี 3 ครูบุญเทียม  สุริยะนอย

ม.3/2 การงานอาชีพ คณิตศาสตร แนะแนว สังคมศึกษา ดนตรี ง23101 การงานอาชีพ 5 ครูนัฐกชพร/ครูจิติมนต

ม.3/3 อังกฤษ สังคมศึกษา คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย วิทยาศาสตร อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 ครูดวงกมล  ไชยศรี

ม.3/4 EIS (Sci) พลศึกษา คณิตเพ่ิมเติม ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คําสอนจริยะ อ23201 Intermediate Communicate English 1 Ms.Guen  Uhr

ม.3/5 คณิตเพ่ิมเติม ศิลปะ พลศึกษา Intermediate อังกฤษ ฝ23205 Language for Communication 5 : French ครูกฤตตา โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต

ม.3/6 ศิลปะ สุขศึกษา วิทยาศาสตร อังกฤษ การคิดวิเคราะห ดนตรี สังคมศึกษา จ23205 Language for Communication 5 : Chinese Mrs. Hu  Meng-Lan + ครูนัทธมน  ปาลวัฒน + ครูวรัญญา

ม.3/1 แนะแนว การคิดวิเคราะห คณิตเพ่ิมเติม คําสอนจริยะ Intermediate คณิตศาสตร คณิตเพิ่มพูน (กลุม 2) ญ23205 Language for Communication 5 : Japanese  Ms.Katsura/ครูวิไลรัตน

ม.3/2 ประวัติศาสตร Intermediate การคิดวิเคราะห คณิตเพ่ิมเติม คําสอนจริยะ สุขศึกษา น23801 กิจกรรมแนะแนว  ครูอาภาพร  ศรีมาลี

ม.3/3 Intermediate คําสอนจริยะ การงานอาชีพ ประวัติศาสตร คณิตเพ่ิมเติม การคิดวิเคราะห ส23803 คําสอนศาสนา 5 : คริสต/อิสลาม/พุทธ  ครูประจําชั้น

ม.3/4 การคิดวิเคราะห นาฏศิลป คณิตเพ่ิมเติม Intermediate วิทยาศาสตร ประวัติศาสตร ส23801 คําสอนจริยะ 5 ครูจงดี  วงศจอมพร

ม.3/5 วิทยาศาสตร วิทยาการฯ ประวัติศาสตร คณิตเพ่ิมเติม การคิดวิเคราะห คําสอนจริยะ บ23801 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน    Staff ครูทีม ม.3 ทั้งหมด

ม.3/6 คณิตศาสตร การงานอาชีพ ประวัติศาสตร คณิตเพ่ิมเติม
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วัน/เวลา
3

ตารางเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2563 ( สถานการณ Covid-19 )

วิชาที่สอน ครูผูสอน

วิทยาศาสตร

พุธ

คําสอนศาสนา

พฤหัสบดี

ศุกร

พช./ บพ.

เชื้อเพลิงกับการคมนาคม

วิทยาศาสตร

กิจกรรมภาษา ม.3
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